
 ال أا الراجح هو ما املتعني القول على كذلك والنار ،اآلبدين أبد السنة أهل بإمجاع فيها خالدون أهلها اجلنة

 رب كالم بنص اآلبدين أبد باقية وأا ،تفىن ال أا املتعني القول على -النار أعوذ باهللا-  أا تفىن قصدي تفىن

 نظن كنا وما كثريا هذا وكررنا اهللا كتاب من آيات ثالث يف ذلكعلى  نص اهللا أن بينا وقد ؛وجل عز العاملني

 اهللا رمحه سعدي بن الرمحن عبد شيخنا ستغربا وقد ؛واجلماعة السنة أهل من تفىن بأا يقول الناس من أحدا أن

 تعترب هذه إن ":شيخنا وقال ؛العليل شفاء كتابه يف بفنائها القول يرجح أن حاول عنه اهللا عفا القيم ابن كون

 اإلنسان وأن حق شيخنا قاله ما أن والشك ؛الكتاب هامش على كتبه "عظيما وغلطا اجلواد هذه من كبوة

 لكن ختارها بأنه يصدق مل كان وإن املذهب هذا تقوية إىلهذا  يذهب العلماء من الفهم هذا مثل أن يستغرب

 ليهديهم وال لهم ليغفر اهللا يكن لم وظلموا كفروا الذين إن((  القرآن بنص باطل أنه مع تقويته إىل يذهب
 الكافرين لعن اهللا إن: ((تعاىل وقال)) يسيرا اهللا على ذلك وكان أبدا فيها خالدين جهنم طريق إال طريقا
 له فإن ورسوله اهللا يعص ومن: (( تعاىل وقال))  نصيرا وال وليا يجدون ال أبدا فيها خالدين سعيرا لهم وأعد

 خالدين((: يقول تعاىل واهللا تفىن النار إن نقول أن لنا يستقيم أو لنا يصح كيف))  أبدا فيها خالدين جهنم نار
 إمجاعا يكون يكاد الذي واجلماعة السنة أهل مذهب حال كل على ؟ ))أبدا(( :قوله من الفائدة ما ))أبدا فيها

   .الواضح تفاقباال تفىن ال نةاجل أن كما تفىن ال النار أن هو

 قليال ذلك لكان قائما ساجدا راكعا عزوجل اهللا طاعة يف عمره أمضى لو اإلنسان أن :الكرمية اآلية من ويستفاد

ـ  اجلحيم نار يف يكون و اهللا عباد من يشقى من فيه يشقى يوم يف له حيصل الذي العظيم الثواب هلذا بالنسبة

  انتهى الوقت جزاكم اهللا خري.  .، عبادته وحسن وشكره ذكره على وإياكم يعيننا أن تعاىل اهللا فنسأل باهللا والعياذ

  ؟نعم بالسؤال بدأت أنت الشيخ :

 حجة اهللا على للناس يكون لئال: (( اهللا قول من املقصود إن املخالف قال لوأحسن اهللا لك يا شيخ . السائل:
 اهللا قال كما والفطرة بامليثاق الدين أصوليف و  التوحيد يف قائمة فاحلجة وإال الشرائع يف ذلك إن)) الرسل بعد

 بلى قالوا بربكم ألست أنفسهم على وأشهدهم ذريتهم ظهورهم من آدم بني من ربك أخذ وإذ: (( تعاىل
. .  أنه أثبت فهنا))  قبل من آبائنا أشرك إنما تقول أو غافلين هذا عن كنا إنا القيمة يوم تقولوا أن شهدنا

   ؟.

 رسال(( عامة واآلية الرسل من بد ال أي الرسل به جاءت مبا يؤمنوا أن عليهم أخذ الذي امليثاق الشيخ :
 نبعث حتى معذبين كنا وما((  ؛عامة)) الرسل بعد حجة اهللا على للناس يكون لئال ومنذرين مبشرين
 مهلك كنا وما(())  آياتنا عليهم يتلوا رسوال أمها في يبعث حتى القرى مهلك ربك كان وما)) (( رسوال



 واآليات)) يتقون ما لهم يبين حتى هداهم إذ بعد قوما ليضل اهللا كان وما)  (( )ظالمون وأهلها إال القرى

   .جديد درس عندنا الوقت مت نعم .كثرية هذا يف

  عندي سؤال الطالب :

   خله للمرة القادمة: الشيخ

 الذين فأما فوقها فما بعوضة ما مثال يضرب أن يستحي ال اهللا إن.(( الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ الطالب :
مثال،   ،ال ال الشيخ : ( مثال بهذا اهللا أراد ماذا فيقولون كفروا الذين وأما ربهم من الحق أنه فيعلمون آمنوا

 ميثاقه بعد من اهللا عهد ينقضون الذين الفاسقين إال به يضل وما كثيرا به ويهدي كثيرا له يضل قف )
 وكنتم باهللا تكفرون كيف  الخاسرون هم أولئك األرض في ويفسدون يوصل أن به اهللا أمر ما ويقطعون

   ))ترجعون إليه ثم يحييكم ثم يميتكم ثم فأحياكم أمواتا

 فما بعوضة ما مثال يضرب أن يستحي ال اهللا إن: ((تعاىل اهللا قال. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ الشيخ :
 أن: (( فقوله بالغاية فالعربة احلق به يثبت دام ما حقريا مثال كان ولو ))مثال يضرب أن يستحي ال(())  فوقها

 :أي بيان عطف ))بعوضة(( :وقوله ؛مثل أيّ  مثال أي واصفة نكرة إا يقولون هنا ما :كلمة))  ما مثال يضرب

 نزول سبب أن ذكروا وقد ؛للحقارة املثل ا ويضرب معروفة البعوضة ))بعوضة((: وقوله ؛فوقها فما بعوضة مثال

 فاستمعوا مثل ضرب الناس أيها يا: (( قوله يف بالذباب املثل اهللا يضرب كيف عرتضواا املشركني أن :اآلية هذه
 مقام يف عزوجل اهللا يذكره ذباب وقالوا))  له اجتمعوا ولو ذبابا يخلقوا لن اهللا دون من تدعون الذين إن له

.                                           فوقها فما بالبعوضة املثل ضرب وإن حىت احلق من يستحي ال أنه وجل عز اهللا فبني ؟اجةاحمل

 أدىن املعىن فيكون احلقارة يف فوقها فما أي فوق مبا املراد هل فوقها فما))  فوقها فما بعوضة ما مثال: (( وقوله

 أو الذباب خلقة أعلى مثال فأيهما البعوضة من أعلى هو ما املراد فيكون االرتفاع يف فوقها فما أو البعوضة من

 ألن دوا فما أي فوقها فما اآلية معىن يكون أن ميكن ذلك مع لكن ؛شك ال وأقوى أكرب الذباب ؟ البعوضة

 ملك همءورا وكان: ((  تعاىل قوله يف كما وللخلف لألمام تكون الوراء أن كما ؛ولألعلى لألدىن تكون الفوقية
   )). غصبا سفينة كل يأخذ

 ضربه الذي ملثلا أي ))أنه فيعلمون آمنوا الذين فأما(())  ربهم من الحق أنه فيعلمون آمنوا الذين فأما((  

))  مثال بهذا اهللا أراد ماذا فيقولون كفروا الذين وأما(( بينات آيات فيه أن ويرون به ويؤمنون رم من احلق اهللا

 بل كال األولين أساطير قال آياتنا عليه تتلى وإذا: (( تعاىل اهللا قال وقد ؛عنه إلعراضهم احلق هلم يتبني مل ألنه
 اهللا أراد ماذا))  مثال بهذا اهللا أراد ماذا فيقولون كفروا الذين وأما)) ((  يكسبون كانوا ما قلوبهم على ران



 أي موصول اسم هنا ذا إن يقال ولكن ؛اهللا أراد هذا ما أي إشارة اسم وذا ، استفهام؛موصول اسم هنا ما كلمة

  :مالك ابن قال كما ؛؟مثال ذا اهللا أراد لذيا ما

                                        .الكالم في تلغ لم إذا من أو       استفهام ما بعد ذا ما ومثل                               
 مبتدأ استفهام اسم ما جنعل أن أو ؛استفهام اسم كلها ونقول واحدة كلمة ماذا جنعلأن : وجهان إعراا يف فلنا

  ؟مثال ذا اهللا أراد لذيا ما أي خربه والذي

  .....: السائل

 هذه فمثال مثال كونه حال ))بهذا اهللا أراد ماذا(()) مثال بهذا اهللا أراد ماذا.(( :ال نتكلم عن الذيالشبخ 

: قوله على الوقوف ينبغي وهلذا كفروا  الذين قول من ليس هذا ))كثيرا به يضل: (( تعاىل اهللا قال ذا من حال

 يف الناس أن عزوجل اهللا فذكر )) كثيرا به ويهدي كثيرا(( باملثل أي ))به يضل))(( مثال بهذا اهللا أراد ماذا((

  :قسمني إىل ينقسمون األمثال مقابلة

 ال تعاىل اهللا ألن)) الفاسقين إال به يضل وما((: قال يضل؟ الذي فمن يهتدي وقسم ؛باهللا والعياذ يضل قسم 

 اهللا أزاغ زاغوا فلما: (( تعاىل اهللا قال كما زيغ فيه كان إذا إال ..األحد هذا يف كان إذا إال أحدا يضل
 ؛قلوم اهللا أزاغ زاغوا فلما لهدايةل أهال ليس ألنه بل املشيئة رد عزوجل اهللا يضله من إضالل فليس)) قلوبهم

 الفسق ألن ؛الكفر هو الذي املطلق اخلروج هنا واملراد اهللا طاعة عن اخلارجني أي)) الفاسقين إال به يضل وما((

 املراد)) النار فمأواهم فسقوا الذين وأما: (( تعاىلو  تبارك قوله ففي ؛دونه ما به يراد وقد الكفر به يراد قد

   . الكفر به املراد هنا وكذلك الكفر أيش؟ هنا بالفسق

  .))  مثال يضرب أن يستحي ال اهللا إن: (( لقوله ؛هللا احلياء إثبات الكرمية اآلية هذه يف

 ويعجز اإلنسان يدهم أي يدمهه ملا انكسار املخلوق حياء ألن ؛ال املخلوق؟ كحياء هللا ثابت الذي احلياء وهل

 احلياء إثبات السنة يف جاء وقد ؛منه يستحى الذي شيء يفعل ال أو ؛يتكلم وال ينكسر فتجده مقاومته عن

 صفة كل أن عندنا القاعدة هي كما ولكن)  كريم حيي اهللا إن: (  وسلم عليه اهللا صلى النيب قول يف صرحيا

   ).)البصير السميع وهو شيء كمثله ليس: ((تعاىل لقوله املخلوق لصفات مفارقة فهي لنفسه اهللا أثبتها

 األمور على ا يستدل حمسوسة أمور األمثال ألن ؛األمثال يضرب تعاىل اهللا أن: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 هل))  بيتا اتخذت العنكبوت كمثل أولياء اهللا دون من اتخذو ا الذين مثل: (( تعاىل قوله إىل نظرا ؛املعقولة

: (( تعاىل وقال ))العنكبوت لبيت البيوت أوهن وإن(( ،ال ؟ الدهر كوارث من وحيبسها مينعها البيت هذا

))  ببالغه هو وما فاه ليبلغ الماء إلى كفيه كباسط إال بشيء لهم يستجيبون ال دونه من يدعون والذين



 ؛ميكن ال هذا فمه إىل املاء يصل أن يريد املاء إىل هكذا كفيه بسط ر أو مثال غدير املاء إىل كفيه بسط إنسان

 املعاين تقرب أا شك ال فاألمثال ؛فاه ليبلغ النهر إىل يديه ميد كالذي األصنام إىل أيديهم ميدون الذين هؤالء

   .املثل هذا وجه وبيان حلكمتها وإما ،املعىن لفهم إما اإلنسان إىل

 أحقر من كوا ومع))  فوقها فما بعوضة: (( لقوله ؛املخلوقات أحقر من البعوضة أن: الكرمية اآلية فوائد ومن 

 وهي ألهلكته اإلنسان على تسلط لو لك ورمبا ؛نعم كذلك؟ أليس اجلبابرة اجعمض تقض فإا املخلوقات

   .املهينة الصغرية احلشرة هذه

:  لقوله بعقله عزوجل اهللا أنزله ما يعارض أن ميكن ما املؤمن وأن؛اإلميان فضيلة:  الكرمية اآلية هذه فوائد ومن  

 ؛وصدقنا وآمنا مسعنا يقولون ؟كيف وال ملا يقولون وال يعرتضون وال)) الحق أنه فيعلمون آمنوا الذين فأما(( 

                                                                         .وقدر شرع فيما البالغة احلكمة له عزوجل اهللا بأن يؤمنون ألم

: قسمني إىل تنقسم اهللا ربوبية أن واعلم ))ربهم من((: لقوله ؛اخلاصة الربوبية إثبات:  الكرمية اآلية فوائد ومن

 العالمين برب آمنا قالوا((  ؟ تعاىل قوله يف القسمان اجتمعت عقيل تعاىل قوله يف اجتمعا وقد ؛وخاصة ،عامة
 يف كما عامة إىل تنقسم العبودية ذلك مقابل أن كما خاصة والثاين عامة ربوبية فاألول)) وهارون موسى رب

: (( تعاىل قوله يف كما وخاصة) ) عبدا نالرحم آتي إال واألرض السموات في من كل إن: (( تعاىل قوله

   )). عبده على الفرقان نزل الذي تبارك

 وأما: (( لقوله ؛اهللا حكمة وعلى اهللا حكم على االعرتاض ،االعرتاض الكافرين ديدن أن: الكرمية اآلية فوائد ومن
 ؛بالكفار شبه ففيه الشريعة من جزء على ولو عرتضا من وكل))  مثال بهذا اهللا أراد ماذا فيقولون كفروا الذين

 اعرتاض هذا نقول نقول؟ ماذا؛  مثال ؟احلمار حلم الوضوء ينقض وال اإلبل حلم الوضوء ينقض ملاذا قال من مثلف

 مل للضرورة اإلنسان أكله فلو ،جنس خبيث حلمه احلمار ألن احلمار حلم قلت وإمنا اإلميان نقص على دليل وهو

 من وحكمه عزوجل اهللا شريعة على االعرتاض أن على والدليل ؛أكله جيوز ال الضرورة لغري وإال وضوءه ينتقض

   )) . مثال بهذا اهللا أراد ماذا فيقولون مرض قلوبهم في الذين وأما:(( قوله الكفار ديدن

 فهنا))  كثيرا به ويهدي كثيرا به يضل: (( لقوله األكثر على يدل ال الكثري لفظ أن:  الكرمية اآلية فوائد ومن 

 وتسعون ةوتسع ةائتسعم آدم بين ألن ؛كذلك وليس سواء تدونوامله الضالون لكان اآلية بظاهر أخذنا أننا لو

 لك عندي: إنسان قال لو هذا وعلى ؛األكثر يعين ال كثري فكلمة ،مهتدي األلف من وواحد ضالون األلف من

                                كثر يعين.األ وعلى كثريالقليل وعلى ال على يطلق ريكثال ألن ؟ يشال يصح؟ ثالثة وأعطاه كثرية دراهم

اهللا  إضالل يف سببا تكان اليت العلة لوجود بل املشيئة در  ليس ضل من إضالل أن:  الكرمية اآلية فوائد ومن



                                                                                           ))الفاسقين إال به يضل وما:((  لقوله ؛العبد

 يضل وما((: قولهل ؛اهللا بفعل هلا عالقة ال العبادأفعال إن  :قالوا الذين القدرية علىالرد :  الكرمية اآلية فوائد ومن
 على ردفيها  فيكون وبإرادته سببا كان الفاسقني هؤالء فسق ألن اجلربية على الرد أيضا وفيه)) الفاسقين إال به

   . املثبتة والقدرية ،النفاة القدرية: طائفتني

 بينهم الذي العهد أي ))هميثاق بعد من(())  ميثاقه بعد من اهللا عهد ينقضون الذين: ((  تعاىل اهللا قال مث

 مصدق رسول جاء إذا إنسان كل على مأخوذ هذا فإن ؛باحلق جاءم إذا بالرسل اإلميان وهو ؛عزوجل اهللا وبني

 بالرسل يؤمنوا ومل اهللا عهد نقضوا هؤالء ؛به يؤمن أن إنسان كل على الواجب فإن اآليات من معه مبا ومصدق

 ،األرحام العموم ؟ يوصل أن به اهللا أمر ما كل أو ؟األرحاممن  أيش؟ املراد يوصل أن به اهللا أمر ما ويقطعون

 أمر ما يقطعون((:  اآلية هذه يف يدخل فإنه نصله أن أمرنا ما كل احلق عن والدفاع ،احلق ونصرة ،الرسل ونصرة
 ؟ املعنوي أو احلسي اإلفسادبه  املراد هنا األرض يف اإلفساد))  األرض في فسدونيو )) ((  يوصل أن به اهللا

 يف سادفباإل املراد لكن ؛وظلم عدوان ألنه املعنوي اإلفساد يتضمن احلسي واإلفساد املعنوي اإلفساد به املراد

 في الفساد ظهر: ((  تعاىل قوله بدليل نعم بدليل؟ للفساد سبب املعاصي ألن ؛املعاصيب اإفساده هو األرض
 بعد األرض في تفسدوا وال: (( قوله يف السلف العلماء قال وهلذا))  الناس أيدي كسبت بما والبحر البر

 آمنوا القرى أهل أن ولو: (( تعاىل اهللا قالبالء؛  لكل سبب املعاصي ألن؛ )) قالوا إفسادها باملعاصيإصالحها
 يف يفسدون إذا))يكسبون كانوا بما فأخذناهم كذبوا ولكن واألرض السماء من بركات عليهم لفتحنا واتقوا

 يقطعون اجلرافات يأخذون ال هم ؛حسي إفساد يلحقه معنوي إفساد اإلفساد وهذا باملعاصي ؟ مباذا األرض

  .لذلك سببا يكون ما يفعلون لكنهم ؛ال الزروع ويفسدون األشجار

   ؟ هو أين ،مبؤكد مؤكدة امسية مجلة ))الخاسرون هم أولئك(()) الخاسرون هم أولئك((  

  الفصل ضمري هم:الطالب

 :الثانية والفائدة ؛التوكيد :األوىل الفائدة: فوائد ثالث له الفصل ضمري ألن ؛الفصل ضمري  نعم أي :الشيخ 

 أن ملتحي الفاضل كلمة ،الفاضل زيد: تقول ذلك مثال ؛واخلرب الصفة بني اللبس إزالة :الثالثة والفائدة ؛احلصر

 أن تعني ،حمبوب الفاضل زيد :قلنا إذا حمبوب الفاضل زيد: فتقول ؛وصفا تكون أن أيوب يا وحيتمل ا؛خرب  تكون

 فإذا ؛خربا تكون أن وحيتمل بعد يأت مل اخلرب وأن صفة تكون أن حيتمل ،الفاضل زيد قلت وإذا ؛صفة تكون

 توكيد دفيي ثانيا ؛الفصل ضمري مسي وهلذا الفصل ضمري لوجود نعم خربا تكون أن عنيت ،الفاضل هو زيد: قلت

  .احلصر يفيد :وثالث ؛ فضله أكدت الفاضل هو زيد :تقول



)) الغالبين هم كانوا إن السحرة نتبع لعلنا: (( تعاىل قوله يف كما ،ال اجلواب اإلعراب؟ من حمل له هل طيب 

 العريب األسلوب يف به أيت لكن اإلعراب من حمل له ليس فهو ؛الغالبون فهم:  لقال اإلعراب من حمل له كان ولو

 زيادة إليه الالم إضافة يف فيكون))  المبين البالء لهو هذا إن((  الالم إليه يضاف ورمبا  ؛الثالث الفوائد هلذه

  .توكيد

 رحبه الذي ؟ من رحبه الذي الربح فام هؤالء ألن وذلك ؛الربح فاته الذي هو اخلاسر))  الخاسرون: (( وقوله 

   . يوصل أن به اهللا أمر ما يقطع مل ومن ميثاقه بعد من اهللا عهد ينقض مل من

 بعد من اهللا عهد ينقضونالذين : ((لقوله ؛الفسق عالمات من اهللا عهد نقض أن: منها فوائد اآلية هذه يف
  .ميثاقه بعد من للعهد نقض هذا فإن حمرما فعل أو واجب يف فرط قد شخصا رأيت مافكل)) ميثاقه

  .للفسق سببا يكون ذلك ألن ميثاقه بعد من اهللا عهد نقض من التحذير :هانوم 

 مقام يف ذلك ذكر اهللا ألن ؛وغريه واألقارب األرحام من يوصل أن به اهللا أمر ما قطع من التحذير :أيضا ومنها

 ال:(  وسلم عليه اهللا صلى النيب لقول ؛الذنوب كبائر من األرحام وقطع ؛الذم مقام يف الصلة قطع ذكر أي الذم
  .الرحم قاطع يعىن )قاطع الجنة يدخل

)) األرض في ويفسدون: (( تعاىل لقوله ؛األرض لفساد سبب والفسوق املعاصي أن: الكرمية اآلية فوائد ومن

 إليه وتابوا إليه وتضرعوا االستسقاء صالة وأقاموا رم إىل الناس رجع و األرض وأجدبت املطر قحط إذا وهلذا

 السَماءَ  يـُْرِسلِ  َغفارً  َكانَ  ِإنهُ  رَبُكمْ  اْستَـْغِفُروا فُقْلتُ : ((لقومه السالم عليه نوح قال وقد ؛اهللا أغاثهم أيش؟
  )) َأنـَْهارًا َلُكمْ  َوَيْجَعلْ  َجناتٍ  َلُكمْ  َوَيْجَعلْ  َوبَِنينَ  بَِأْمَوالٍ  َويُْمِددُْكمْ   ِمْدرَارًا َعَلْيُكمْ 

 جند ذلك ومع اهللا عباد حلقوق مؤدون اهللا بأمر قائمون صلحاء هم من األرض يف يوجد أليس :قائل قال نإف

 قال ( حيث والسالم الصالة عليه النيب ىعل عنها اهللا رضي زينب أوردته اإليراد هذا إن قلنا ؟ األرض يف الفساد

 حيتمل اخلبث كثر) الخبث كثر إذا نعم :قال :صالحون وفيها أنهلك :قالت اقترب قد شر من للعرب ويل

 إذا فمثال ؛أمجعني الناس من اخلبث أو ؛الصاحلني بني حىت اخلبث كثر إذا يعين للفعل ووصف للفاعل وصفأنه 

 أيضا سببا ذلك كان املعاصي كثرت وإذا ؛كثر بثاخل ؛ ألنوالبالء للشر سببا ذاك كان رضأ يف الكفار كثر

  .والبالء للشر

 وافسدوا يوصل أن به اهللا أمر ما وقطعوا هعهد ونقضوااعرتضوا على اهللا  الذين هؤالء أن :الكرمية اآلية فوائد ومن 

 تبارك اهللا قال ؛واآلخرة الدنياا خسرو  الذين اسروناخل هم حقيقة ولكنهم ؛صنعا حيسنون أم يظنون األرض يف

 إن والعصر((  :تعاىل وقال))  القيمة يوم وأهليهم أنفسهم خسروا الذين الخاسرين إن قل((  :وتعاىل



 وإياكم اهللا جعلين))  بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا الصالحات وعملوا آمنوا الذين إال خسر لفي اإلنسان

   .هؤالء من

 ُيْحِييُكمْ  ثُم  يُِميُتُكمْ  ثُم  فََأْحَياُكمْ  َأْمَواتًا وَُكْنُتمْ  بِاللهِ  َتْكُفُرونَ  َكْيفَ .((  الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ الطالب :
 ِذي ُهوَ  تـُْرَجُعونَ  ِإلَْيهِ  ثُمَجِميًعا اْألَْرضِ  ِفي َما َلُكمْ  َخَلقَ  ال  َماءِ  ِإَلى اْستَـَوى ثُمالس  اُهنَسَماَواتٍ  َسْبعَ  َفَسو 

 يـُْفِسدُ  َمنْ  ِفيَها َأَتْجَعلُ  قَاُلوا َخِليَفةً  اْألَْرضِ  ِفي َجاِعلٌ  ِإني ِلْلَمَالِئَكةِ  رَبكَ  َقالَ  و ِإذْ  َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكل  َوُهوَ 
َماءَ  َوَيْسِفكُ  ِفيَها َوَنْحنُ  الد  سُ  ِبَحْمِدكَ  حُ ُنَسبي قَالَ  َلكَ  َونـَُقدمَ  تـَْعَلُمونَ  َال  َما َأْعَلمُ  ِإناْألَْسَماءَ  آَدمَ  َوَعل 
 ِإال  لََنا ِعْلمَ  َال  ُسْبَحاَنكَ  قَاُلوا  َصاِدِقينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َهُؤَالءِ  بَِأْسَماءِ  َأنِْبُئوِني فـََقالَ  اْلَمَالِئَكةِ  َعَلى َعَرَضُهمْ  ثُم  ُكلَها

ُهمْ  آَدمُ  يَا قَالَ   اْلَحِكيمُ  اْلَعِليمُ  َأْنتَ  ِإنكَ  َعلْمتَـَنا َما  َلُكمْ  َأُقلْ  َأَلمْ  قَالَ  بَِأْسَمائِِهمْ  َأنـَْبَأُهمْ  فـََلما بَِأْسَمائِِهمْ  َأنِْبئـْ
   .))َتْكُتُمونَ  ُكْنُتمْ  َوَما تـُْبُدونَ  َما َوَأْعَلمُ  َواْألَْرضِ  السَماَواتِ  َغْيبَ  َأْعَلمُ  ِإني

 ثم فأحياكم أمواتا وكنتم باهللا تكفرون كيف((  :وتعاىل تبارك اهللا قال الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ الشيخ :
 والتعجيب لإلنكار فقل شئت وان ،والتعجب لإلنكار هنا االستفهام))  ترجعون إليه ثم يحييكم ثم يميتكم

 الشيء كفر من مأخوذ والتكذيب اإلنكار هو باهللا والكفر ))تكفرون كيف(( احلال هذه يف غريهم بليعجّ  أي

 به وتكذبون جتحدون أي ))باهللا تكفرون كيف(( ؛النخل يف يكون الذي علالط لغالفة الكفرّ  ومنه ؛سرته إذا

 ميت هو اإلنسان يف الروح نفخ قبل وذلك ))أمواتا وكنتم(( نشأتكم تعلمون أنكم مع عبادته عن وتستكربون

 ميتا وخيرج أمه بطن يف إما ميوت الروح فيه تنفخ أن بعد وذلك ثانية ))يميتكم ثم(( الروح بنفخ فأحياكم دمجا

 اإلحياء بعد ))ترجعون إليه ثم(( بعدها موت ال اليت اآلخرة احلياة ))يحييكم ثم(( الدنيا إىل خيرج أن بعد وإما

   .عليها وجيازيكم بأعمالكم فينبئكم اهللا إىل ترجعون الثاين

  .ومآله حاله  يعلم وهو عزوجل باهللا كفر من ىعل اإلنكار اآلية الكرمية هذه يف 

 وتوصف بامللل يشرتط ال يعين ؛أوال الروح حتله مل ولو فيه روح ال ما ىعل يطلق املوت نأ اآلية: هذه فوائد ومن 

 حياته سبقت نمل إال ميت يقال ال نهأ الناس بعد ظن وأما )) فأحياكم أمواتا نتمك: ((قوله بدليل احلياة تقدم

 غير أموات(( األصنام يف تعاىل فقال اجلمادات ىعل املوت الوصف أطلق تعاىل اهللا إن بل ،بصحيح ليس فهذا
   .)) أحياء

 وال يغسل ال وهلذا ؛احلي حكم له يثبت ال نهإف الروح فيه تنفخ أن قبل خرج لو نيناجل أن اآلية: هذه فوائد ومن 

   . األحياء يستحق مما شيئا استحق ما مجاد ميت ألنه ؟ملاذا يورث وال يرث وال عليه ىيصل وال يكفن



 ويكون فيحىي الروح فيه اهللا ينفخ امليت اجلسد هذا نإف عزوجل اهللا قدرة متام : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

  .عزوجل اهللا أراد ما ويفعل ويقعد ويقوم ويتكلم يتحرك إنسانا

 من أنكره والبعث))  ترجعون إليه ثم((  :الثانية وتةامل بعد لقوله ؛البعث إثبات :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 يف أدلة مثانية ذلك إمكان ىعل تعاىل اهللا فأقام ))رميم وهي العظام يحي من(( :وقال واستبعده الناس من أنكره

 ؛رميم وهي العظام حييي أن ميكن نهأ ىعل دليل هذا))  مرة أول أنشأها الذي يحييها قل((  :يس سورة آخر

 الذي هوو((  :تعاىل اهللا قال كما ؛إعادته إمكان ىعل جلي وبرهان قاطع دليل ))مرة أول أنشاها(( :وقوله
 عن يعجز كيف يعين ثاين دليل هذا)) عليم خلق بكل وهو)) ((  عليه أهون وهو يعيده ثم الخلق يبدأ

((  اخللق إعادة عن يعجز فال يكوا وكيف األشياء خيلق كيف يعلم عليم خلق بكل وتعاىل نهاسبحو وه إعادا

 الرطوبة وفيه الربودة فيه األخضر الشجر)) توقدون منه نتمأ فإذا نارا األخضر الشجر من لكم جعل الذي

 الشجر من لكم جعل الذي(( رطب بارد شجر من خترج اجلافة اليابسة النار هذه ؛واليبوسة اجلفاف فيها والنار
 شيء الزندب يضربوا معينة أشجار من أغصانا يضربون سبق فيما الناس كان ؟ذلك كيف ))نارا األخضر

 ؛بسرعة يشتعل لالشتعال قابل شيء عندهم فيكون النار قدحتان ،انقدح ضربوها فإذا عندهم زندال يسموا

 منه النار خراجستا وسهل واضح بعضه خيتلف الشجر هذا ؛لذلك حتقيقا))  توقدون منه أنتم فإذا((  :قال ذاوهل

 يعين استمجد                             ء وغفاراملر  ستمجداو  نار شجر كل يف   العرب يعين يقولون ذلك ويف

 مثلهم يخلق أن ىعل بقادر واألرض السماوات خلق الذي أوليس((  كثرأ فيه النار وصارت غريه ىعل عال
 خلق بكل وهو (( :اآليات أول ويف))  العليم الخالق وهو((  واخلامس. الرابع دليلال هذا ؛بلي نعم)) 

 يعجز فلن اخللق هو الدائم وصفهو  اخالق كان وإذا الدائم ووصفه صفته اخلالقف ))الخالق(( :قال وهنا ))عليم

 شيئا أراد إذا دليل أيضا هذا)) فيكون كن له يقول أن شيئا أراد إذا أمره إنما((  ؛موته بعد اإلنسان إعادة عن

 كن له يقول أن ذلك يف شأنه أي ))أمره(( للعموم فتكون الشرط سياق يف نكرة أا تعلمون وشيئا ،كان مهما

((  أخرى مرة يعيده فال كن يقول أن أمره إمنا املعىن فيكون األوامر واحد أمر هو الذي ))هأمر(( أو فيكون

 يعدمه املوجود ؛عزوجل هللا مملوك فهو شيء كل ؛السابع دليلال هذا))  شيء كل ملكوت بيده الذي فسبحان

 اهللا خيلق أن احلكمة من ليس ألنه ؛الثامن دليلال هذا))  ترجعون وإليه((  شيء كل رب ألنه يوجده واملعدوم

 األمر يكون مث والكافر املؤمن بني القتال من حيصل ما وحيصل الرسل إليها ويرسل نهاهايو  ويأمرها اخلليقة هذه

 يعيد أن ىعل قادر ىلوتعا سبحانه اهللا أن املهم ؛عقلي دليل وهذا الرجوع من البد بل ىسد يذهب هكذا



 أن الكرمية: اآلية فوائد ومن                                                                . احلياة إىل األموات

                                                                                       . عزوجل اهللا إىلإىل من ؟  ورجوعهم مآهلم اخللق

 اإلحياء ىعل قادر نهأ عزوجل ذكر ملا))  جميعا األرض في ما لكم خلق الذي هو((  :وجل عز اهللا قال مث

 ما ىعل بل ،سبق مثال غري ىعل أوجده خلقه ،مجيعا األرض يف ما هلم خلق بأنه العباد ىعل منته بني واإلماتة

 أحبت تقول كما اإلباحة :األول املعىن :هنا معنيان هلا الالم ))لكم(( :وقوله ؛وعلمه عال جل حكمته اقتضته

 اسم هذه ما )) هذهاألرض في ما(( :وقوله ؛مجيعا األرض يف ما ألجلكم خلق أي التعليل :الثاين واملعىن ؛لك

 ))ىاستو  ثم (( .شيء كل واجلبال واألار وعوالزر  األشجار من لنا خملوق فهو األرض يف ما كل تعم موصول

 هذا إليها عال أي إليها ىاستو  ))سماوات سبع فسواهن السماء إلى ىاستو (( مجيعا لنا اهللا خلق أن بعد يعين

 يف فللعلماء ؛اهللا رمحه كثري ابن ختارها ما وهذا إليها قصد أي إليها ىاستو  :وقيل اهللا رمحه جرير ابنبه  فسرها ما

 نأل ؛ىاستو  :قيل تاما القصد كان وإذا القصد مبعىن هنا اءاالستو  أن األول :قوالن ىلإ ىاستو  قوله تفسري

 أن إىل نظر فمن ؛كمل أي))  ىاستو  و أشده بلغ ولما((  :تعاىل اهللا قال كما الكمال ىعل يدل كله االستواء

 جعل علو يف إال يكون ال االستواء أنإىل  نظر ومن ؛قصد معىن ضمن هنا ىاستو  إن قال ىلإب عدي الفعل هذا

 أن فاألقرب ؛العرش ىعل ىاستو  وإمنا أبدا السماء ىعل يستو مل تعاىل اهللا نأل ؛ضعيف هذا لكن ؛ىعل مبعىن إىل

 إلى(( :وقوله .اجلازمة واإلرادة التام القصد مبعىن هنا االستواء أن وهو اهللا رمحه كثري ابن إليه ذهب ما الصواب
 بكل وهو (( ة؛متين ةقوي طباقا مساوات سبع فسواهن الدخان مثل أي دخانا السماء وكانت العلو أي ))السماء

                                                                   . السماء هذه خيلق كيف علم نهأ عزوجل علمه ومن )) عليم شيء

 لنا مسخر شيء فكل ،مجيعا األرض يف ما هلم خلق نأب عباده ىعل تعاىل اهللا منة :منها فوائد الكرمية اآلية يف

 مجع الدنيا هو مهه كربأ وصار ختدمه ومل الدنيا فخدم له سخر ملا مسخرا صار بعضنا أن والعجب ؛هللا واحلمد

  .ذلك أشبه وما اجلاه وحتصيل املال

 ومياه أشجار من احلل فيه األصل األرض يف ما كل ،احلل األرض يف فيما األصل أن : الكرمية اآلية فوائد ومن 

 األشجار من شيئا كلأ إنسانا لو هذا ىعل وبناء ؛عظيمة قاعدة وهذه ؛احلل فيه األصل ذلك وغري وحيوان ومثار

 يطري طائرا وجد إنسانا أن لو ؛بالدليل يطالب ماحملرّ  ؟ بالدليل يطالب يهماأف ؛حرام هذا الناس بعض له فقال

 ال وهلذا ؛احملرم  الدليل نطالب ؛احملرم بدليل؟ املطالب من ؛حرام هذا رخاآل له فقال وأكله ومات وأصابه فرماه

  .  الدليل عليه قام ما إال األرض يف شيء حيرم



 اهللا لكن العموم تفيد موصولة ما أن مع ))جميعا(( :بقوله العموم هذا تأكيد : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

  .األصل من خرج قد العموم ههذ أفراد من شيئا نأب مورد يورد ال حىت أكده وتعاىل سبحانه

 إلى ىاستو  ثم(( :لقوله يشاء ما يفعل نهأ أي عزوجل هللا االختيارية األفعال إثبات : الكرمية اآلية فوائد ومن 
 به يقومأنه  كما اهللا إال حيصيه ال ما األفعال من به ويقوم ؛يشاء ما يفعل ل وعلىج وهف فعل ىاستو  و))السماء

  .  اهللا إال حيصيه ال ما األقوال من

  .))سماوات سبع(( : لقوله ؛سبع السموات أن : الكرمية اآلية فوائد ومن

  . متنافرة غري متطابقة سوية جعلها أي ))فسواهن (( :لقوله السماوات خلق كمال :فوائدها ومن 

  .))عليم شيء بكل وهو(( :لقوله ؛اهللا علم عموم إثبات الكرمية اآلية فوائد ومن 

 ؛األرض يف ما كل لنا خلق أن النعمة هذه ىعل اهللا نشكر أن :منها اآلية هذه من مسلكية فوائد نستفيد أن لنا 

   .النعمة هذه ىعل تعاىلو  بحانهس اهللا نشكر أن فعلينا لنا وحملل ألجلنا خملوق فهو األرض يف ما كل

 عليم اهللا كان إذا عليم شيء بكل اهللا نأل ؟ إخواننا يا ملاذا وخناف ىخنش أن :املسلكية فوائدال من أيضا كذلك

 أقوالنا يف أو أفعالنا يف سواء عزوجل اهللا يغضب مما حنرتز أن ذلك لنا وجبأ صدورنا يف خنفي ما حىت شيء كلب

  . بنا يتعلق مما شيء أي يف أو

   ... إىل آخره.نعم حممد ؟))وإذ قال ربك للمالئكةمث قال اهللا تعاىل: ((  

من   باألرض حميطة وأا السماوات أصغر هي الدنيا مساء أن العلمأهل  بعض ذكر شيخ بارك اهللا فيك  السائل :

 به استدلوا الدليل هو مايعين السماء كالبيضة وهي يف داخلها ف كذلك  بعدها اليت أما كالبيضة أا أي كل جهة

  ؟

 وبني بينها الدنيا سماءو ال ؛من كل جهة ؟من كل جهة أليس كذلكباألرض واضح اآلن السماء حميطة  الشيخ: 

 حديث بدليل مسافة ابينه نإ املهم أكثر أو أقل أو احلديث صح إن عام مخسمائة مسافة ،مسافة الثانية السماء

 الكون يكون هذاعلى و  وهكذا )الثالثة السماء ىلإ بي عرج ثم الثانية السماء إلى بي عرج ثمقال: ( املعراج

 شيء كل إليها ينتهي ألا ؛ىاملنته سدرة هناك اليت  سدرةال مسيت وهلذا ؛السابع السماء إىل ببعض بعضه حميطا

.   

  . ؟وأكرب وأكرب صغرية دوائر يف اكأوعلى هذا   السائل :

   نعم. عظيم كون ؟املانع ويش نعم أي الشيخ:

  


